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INFÀNCIA

Mesures “insuficients” per als
menors estrangers que arriben sols
El Síndic alerta de l’estancament de l’acolliment familiar
ARA
BARCELONA

ACN

■ Front comú per garantir l’aplicació
de la llei de pobresa energètica
L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va
demanar ahir fer front comú amb ajuntaments,
entitats municipalistes i entitats socials per
assegurar el compliment de la llei contra la pobresa
energètica, que garanteix que qualsevol família en
situació de vulnerabilitat estarà protegida contra els
talls de subministrament d’aigua, llum i gas. En una
trobada amb ajuntaments catalans, l’APE va recalcar
que calia que les empreses subministradores
signessin convenis per poder eixugar el deute de les
famílies que no han pogut pagar i que, actualment,
se solucionen amb fons públics. Alguns ajuntaments
asseguren que s’han dedicat ‘’recursos ingents’’ a
pagar aquestes factures de famílies en situació de
vulnerabilitat, i consideren que és ‘’insostenible’’
perquè la Generalitat no ha facilitat, denuncien, ni
protocols ni recursos per afrontar la norma. Segons
va informar ahir la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, les entitats socials van atendre
el 2016 un 2,2% més de persones que l’any anterior.

Les polítiques d’acollida per als menors estrangers que arriben sols a
Catalunya continuen sent “insuficients”, va assegurar ahir l’adjunta del
Síndic de Greuges per a la defensa
dels drets dels infants i adolescents,
Maria Jesús Larios. Tot i això, va reconèixer els “avenços” de la Generalitat en la millora del sistema protector i en l’ampliació de places per
atendre aquests adolescents. “S’ha
ampliat el nombre de noves places,
però d’una manera insuficient respecte al que està passant”, va afegir
el Síndic, Rafael Ribó, en la roda de
premsa per presentar l’informe sobre els drets de l’infant de l’any
2017. Al document també s’avisa
dels “dèficits” en la primera acollida i en la protecció; sobretot per la
falta d’acolliment familiar.
Només un 46,8% dels infants tutelats estan en acolliment familiar,
un percentatge estancat des de fa
anys (46,4% fa 15 anys, i 43,1% fa 10
anys). Per això el Síndic va demanar
que es potenciïn polítiques de primera acollida d’infants i adolescents, i de l’acolliment familiar. Va
destacar que des que va començar
l’any fins a l’octubre s’han atès 1.116
nous casos de menors estrangers
no acompanyats que havien arribat
a Catalunya, un 63,2% més que tot
el 2016, segons va informar l’ACN.
Davant l’increment de l’arribada

L’informe sobre els drets de l’infant recull les mancances del
sistema per atendre l’arribada de menors estrangers. CÈLIA ATSET

d’aquests adolescents, Ribó va exigir adoptar les mesures necessàries per donar-los una “bona acollida” i va alertar que “es pot perdre
qualitat” en un sistema protector
que ja topa amb “dificultats”, va advertir Larios.
Una realitat a tot Europa

El Síndic va explicar que l’augment
de l’arribada de menors estrangers
no acompanyats és una realitat a tot
Europa, però especialment en països que, com l’estat espanyol, actuen de porta d’entrada al continent.
Això es desprèn de l’informe sobre
els drets de l’infant d’enguany, que
també recull les mancances del sis-

tema per atendre aquesta realitat. El Síndic va recordar que ha
comportat que menors estrangers que arriben sols s’estiguin
en dependències de la Ciutat de
la Justícia, tot i no tenir la condició de detinguts, durant més de
48 hores, en cel·les tancades, sense llum natural i sense possibilitat de sortir a l’exterior, esperant
que la direcció general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) els assignés en un centre de protecció. “La saturació
dels centres d’acolliment sembla
que provoca una permanència
excessiva” a les dependències judicials, conclou l’informe.e
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El pressupost de la Diputació
de Barcelona creix un 1,2%
ARA
BARCELONA

El ple de la Diputació de Barcelona
va aprovar ahir inicialment els pressupostos del 2018, de 947 milions
d’euros, cosa que representa un
1,12% més que el 2017. Els comptes
han rebut el suport de CiU, ERC i el
PSC, el vot en contra de Cs, el PP i
la CUP, i l’abstenció d’Entesa.
El diputat de la CUP Quim Duran
va lamentar que no s’hagi avançat
“en criteris d’equitat” i va dir que
encara hi ha un “llarg camí” en la
lluita contra la pobresa energètica,
mentre que Ramon Riera (PP) va
demanar que es publiqués el que rebia cada ajuntament.
Salvador Tovar (Cs) va reclamar
ampliar les partides pressupostàries en l’àmbit social, mentre que el
diputat d’Entesa Arnau Funes va
assegurar que els comptes haurien
d’“abordar millor la situació

El ple de la Diputació d’ahir, en
què es van aprovar inicialment
els comptes. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

d’emergència social i econòmica,
i la qualitat dels serveis públics”.
Rosa Díaz (PSC) va demanar
un increment pressupostari en
matèria d’ocupació, i el diputat
d’Hisenda i de CiU, Joan Carles
García, va destacar el treball d’inclusió social en el pressupost.
Entre altres inversions, la corporació tornarà a impulsar el pla
de xoc contra la pobresa, dotat
amb 15 milions, i ampliarà i millorarà programes com el servei
local de teleassistència, amb una
inversió de 5,8 milions. També hi
haurà partides per al transport
escolar –6 milions– i les llars
d’infants –24,8 milions–, entre
d’altres.
Els pressupostos inclouen
50,8 milions per millorar carreteres locals, a més de l’arranjament d’habitatges –2 milions– i
plans de prevenció d’incendis forestals –8,85 milions–. En aquest
sentit, invertirà 4 milions en proveïment d’aigua; 1,5 en energies
renovables; 2,31 en cartografia
municipal, i 2,5 en programes de
trams urbans, mentre que injectarà 30 milions per a equipaments municipals culturals.e

